Menighetskontoret bes sende nyhetsbrevet videre til hele staben og
menighetsrådsmedlemmer. Kirkeverger og proster får det direkte.
Se lenke nederst for å melde på nyhetsbrevet.

Du er verdifull og viktig her! Hilsen fra
biskopen

Høsten møter oss med lav sol og gylne farger. Eller med storm i kastene og regn
på ruta. Ofte feirer vi høsttakkefest nær 29. september, som er Mikkelsmesse.
Erkeengelen Mikael har vernet oss og åkrene gjennom enda en sesong og vi
henter inn markens grøde.
I tradisjonen er denne merkedagen fylt av takk og giverglede. Det å takke for mat
og trygghet henger sammen med gleden over å kunne dele.
Nå kan vi synge sammen igjen. I sangen ligger en frigjørende kraft. Syng lovsang
hele jorden! Syng kampsanger alle som følger Jesus! Pust dypt og gi Gud
handlingsrom i dagene.

Det fins et hellig kall til å forandre og skape fred med ansvar for hverandre.
Velkommen inn! Gud som har kalt oss, har bruk for enhver.
Du er verdifull og viktig her. (Norsk salmebok nr. 541)
Med ønske om gode og velsignede høstdager
Anne Lise Ådnøy, biskop

Endelig sammen igjen!
Sakte men sikkert beveger samfunnet
seg i retning mer åpenhet og nærhet. Vi
gleder oss over å invitere til fellesskap
og samvær igjen. Her finner du tips og
ressurser til å møte høstens
utfordringer.

Les mer

Utlysning av prosjektmidler
Bispedømmerådet har lyst ut 2,3
millioner i midler til kirkelige formål. – Vi
håper på mange gode søknader! sier
stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes.
Søknadsfristen er 8. oktober.

Les mer

Nytt fra bispedømmerådet
Tirsdag 21. september behandler
bispedømmerådet tilsettinger i
Tjensvoll, Gausel og Gjesdal. De jobber
videre med kirkelig organisering, svarer
på to høringer og ser nærmere på
satsingsområder for 2022.

Les mer

KAOS på Randaberg
KAOS-kirken på Randaberg har utviklet
en gudstjeneste som inkluderer små og
store fra start til slutt, og er derfor
nominert til Trosopplæringsprisen.
Gratulerer!

Les mer

I år blir det Ungdomsting!
Etter at pandemien stoppet oss i fjor, er
nå\ gleden stor over å kunne invitere til
UT 6.-7. november. Tema: "Tilbake til
kirken". Gi unge i menigheten en unik
sjanse til å påvirke!

Les mer

MÅNEDENS GLADSAK
Rekordmange konfirmanter
Prost Tor Magne og ungdomsarbeiderne
Malin og Sondre startet
undervisningshøsten med
pølseservering og glede over et
rekordstort konfirmantkull i Hillevåg
menighet.

Les om Hillevåg

Samlinger, kurs og andre høydepunkt

Forum for trosopplæring
22.-23. september: Les mer her
Hans Nielsen Hauge på Kapittel
26. september kl. 19.00: Les mer her
Høsttakkefest & gudstjeneste for inkluderingsarbeidet i Sørfylket
28. september kl. 18.00: Les mer her
Avskjed med og innsettelse av prost i Sandnes
3. oktober kl. 17.00: Les mer her
Høsttakkefest & gudstjeneste for inkluderingsarbeidet i Nordfylket
6. oktober kl. 17.30: Les mer her
Visitas i Gausel menighet
26.-31. oktober: Les mer her
Nettverkssamling for kvinner som er prester, teologer eller studenter
17. november kl. 10-14: Les mer her
Haugehelg i anledning 250 års-jubileet
19.-21. november: Les mer her

Her kan du se hele kalenderen på www.kirken.no/stavanger.

Fikk du med deg disse sakene fra nettsidene våre?

– Vi er her for å lære

Fokus på dåp

– Dette kan vi lite om, så
det er bra med denne
samlingen, sa
rådsmedlemmer fra Skjold
og Vikebygd på møte om
ny kirkelig organisering.

Ved å stille ut dåpskjoler i
kirkerommet, har
Tananger menighet løftet
dåp som tema i
lokalsamfunnet. Satsingen
har gitt resultater.

Les mer her

Les mer her

Vakkert og tenleg
bygg
– For ein festdag dette er!
Eit kyrkjebygg kan vera
evangeliet sitt
kroppsspråk, sa biskop
Anne Lise Ådnøy då Tau
kyrkje blei vigsla.
Les mer her

Nyhetsbrevet sendes til ansatte, folkevalgte, frivillige og andre interesserte. Har
du fått det videresendt, kan du melde deg på nyhetsbrevet i dette skjemaet.
Vil du melde deg av nyhetsbrevet? Trykk her

stavanger.bdr@kirken.no

